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ازدواج دختران 7 تا 11ساله در روستای پسک  

   ازدواج اجباری دختران را مجبور به  ترک تحصیل می کند

  صفحه 7

نرگس جودکی - شــهروند| 24ســاله بــود، از 
خدمت سربازی که برگشــت با کودکی 9ساله از اهالی 
روستا نامزد شد. 6سال بعد به خانه بخت رفتند. جوان 
سیاه سوخته ای اســت الغر که همه حواسش را داده به 
پیچ جاده  که در هر خمش انبوه درختان سبز و باغ های 
پربار نمایان اســت.  آرام می راند. حاال 31 ساله است و 
پدر 2 فرزند 5 و یک ساله. عروس 15 ساله زود مادر شد 
و مرد جوان به یاد می آورد که چقدر از شکم درد به خود 
می پیچید. »دل دردش عصبی بود بیشتر. دکتر گفت 
رگ هاش ملتهب می شــن و بچه تو شکمش اذیتش 

می کنه.«
راننده می گوید همه  دختران روســتا که در کودکی 
عروس می شــوند، این دردها را تجربــه می کنند. در 
پسک سفلی کمتر دختری کالس پنجم ابتدایی را تمام 
می کند و پا به مقطع راهنمایی و دبیرستان می گذارد. 

دهیار می گوید: »دختری که تا پنجــم ابتدایی درس  
خوانده، انگار لیسانس گرفته.«

در آخرین پیچ جاده باغــداران در کامیون ها آلبالو و 
گیالس های گوشواره ای بار می زنند. کمی جلوتر میدان 
روستای پسک سفلی از توابع شهرستان خوی در استان 
آذربایجان غربی پیدا می شود. مسیر 11 روستا از این جا 
می گذرد. پسک مرکز دهستان اســت  با 2 هزار و 350 
نفــر   )750 خانوار( جمعیت.  به  گفتــه مرادلو، دهیار 
»روستا دارای مدرسه ابتدایی و راهنمایی است. مدرسه 
راهنمایی مختص پسران است، دختران به دلیل نبود 
مدرســه راهنمایی دخترانه در ســن پایین به ازدواج 
ناخواسته تن می دهند و مدرسه را ترک می کنند. این 
باعث می شود خانواده ها درگیری و طالق داشته باشند 
و به تبع آن فرزندان شان آواره شوند و  اختالف خانوادگی 

و تنش اجتماعی بیشتر شود.«

عروسی خوبان 

سیاست

 صفحه 2

 ترور فرماندار و نماینده داالهو
 ناکام ماند

فالحت پیشه: در کمین تروریست ها گرفتار شدیم

   سخنگوی وزارت کشور: دفتر رئیس جمهوری درباره سفر دولت به کرمانشاه تصمیم می گیرد

سپاسگزاری از  کيارستمیتعهدات بيمارستاني و مسئوليت پزشكي رئيس جمهوری تنهاست

اهمیت حــوادث و رویدادها درچیســت؟ یــک دولت یا 
سیاستمدار چگونه مي تواند از هر حادثه اي بهره برداري کند؟ 
درحقیقت هرحادثه اي یک فرصت اســت که مثل ابر عبور 
مي کند، اگر از آن استفاده نکنیم. درگذشت کارگردان برجسته 
ایران یعني عباس کیارستمي از نمونه هاي این فرصت است. 
فرصتي براي بهبود برخي از شرایط ناخوشایند موجود میان 
پزشک و بیمار. رسیدگي به این پرونده و اینکه چه تقصیراتی 
متوجه پزشکان و گروه درماني بوده و آیا اصوال تقصیري رخ داده 
یا آنکه هیچ نوع کوتاهي در این زمینه وجود نداشته است؟ در 
هرصورت قطعي کردن وضعیت این پرونده براي جلب اعتماد 
میان بیمار و پزشــک ضروري است. با وجود این، پدیده ای در 
بیمارستان هاي ایران رخ مي دهد که بسیار عجیب و حتي به 
تعبیری احمقانه است و هنوز هم نمي دانیم که آغاز این اتفاق 
ِکي و به دستور چه کسي رخ داده است. در آن جا و هنگام عمل 
جراحي یا اقدامات دیگر از بیمار رضایتنامه اي گرفته مي شود 
که پزشک هیچ مسئولیتي در برابر عواقب ناشي از درمان ندارد!! 
جالب اینکه در گزارشــي مطبوعاتی آمــده بود که این تعهد 
از بیماران خارجی گرفته نمی شود و با آنان برحسب مقررات 
بین المللی رفتار می شود. در بیهوده و بي حاصل بودن این تعهد 
همین بس که هیچ گونه ترتیب اثري به آن داده نمي شود، زیرا 
این بي معني است که پزشــک در برابر آنچه انجام مي دهد، 
مسئولیتي نپذیرد. این نوع رضایت ها فقط باید ناظر به رضایت 
بیمار یا همراهش براي انجام اصل عمل جراحي باشــد، ولي 
مسئولیت پذیري پزشک و گروه درماني در برابر نتایج ناشي از 
درمان؛ تابع قواعد عام پزشکي و حقوق موضوعه است و مطابق 

ماده 495 و 497 قانون مجازات اسالمي تعیین می شود.
»ماده 495- هرگاه پزشک در معالجاتي که انجام مي دهد، 
موجب تلف یا صدمه بدني شــود، ضامن دیه است، مگر آنکه 
عمل او مطابق مقررات پزشکي و موازین فني باشد یا این که 
قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیري هم نشود 
و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، 
معتبر نباشد و تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشي و مانند آن 

ممکن نگردد، برائت از ولي مریض تحصیل مي شود.
تبصره 1- درصورت عدم قصور یا تقصیر پزشک درعلم و عمل 
 براي وي ضمان وجود ندارد، هرچند برائت أخذ نکرده باشــد.

تبصــره 2- ولّي بیمار اعــم از ولي خاص اســت مانند پدر و 
ولي عام که مقــام رهبري اســت. در موارد فقــدان یا عدم 
دسترســي به ولي خاص، رئیــس قوه قضائیه با اســتیذان 
از مقــام رهبــري و تفویــض اختیار بــه دادســتان هاي 
 مربوطــه به اعطــاي برائــت به طبیــب اقــدام مي نماید.

ماده 497- در موارد ضروري که تحصیل برائت ممکن نباشد و 
پزشک براي نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، 

کسي ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.«
 مطابق این قانون حدود مســئولیت مدني پزشک کامال 
روشن است. گرفتن چنین رضایتنامه هایي جز آنکه به ضرر 
نظام درماني و حتي پزشــکان و همکاران آنان است و رابطه 
پزشک و بیمار را دچار اختالل مي کند، هیچ اثر مثبت دیگری 

ندارد.
پزشک فرد متخصصي است که دوره آموزشي خود را تمام 
کرده و مدرک او تأیید شــده و به لحاظ صالحیت هاي علمي 
مورد قبول است و هنگامي که مي پذیرد اقدامي را روي بیمار 
انجام دهد، با فرض این دانش مسئولیت مي پذیرد و تا وقتي 
که مرتکب قصور و تقصیري نشده، هیچ گونه ضمانتي متوجه 
او نیست و اگر هم مرتکب خطا شد، رضایتنامه هم مشکل او 
را حل نمي کند، زیرا هیچ کس رضایت نمي دهد که پزشــک 
رفتار غیرعلمــی و خطایي را در درمــان او انجام دهد! مرجع 
تشخیص خطا یا قصور و تقصیر پزشک هم بیماران و اطرافیان 
آنان نیستند، بلکه گروه تخصصي و کارشناسي است که قانون 
تعیین مي کند. در درجه اول سازمان نظام پزشکي و در نهایت 
سازمان پزشــکي قانوني و دادگاه ها هستند. پزشکان در برابر 
دستمزدي که مي گیرند، باید مســئولیت پذیري هم داشته 

باشند.
با توجه به این مالحظات از آقاي وزیر بهداشت و درمان 
خواسته مي شود که خیلي سریع دســتور دهند تا بساط 
اخذ تعهد غیراخالقي و غیرمنطقي موجود برداشته شود و 
بیماران فقط به آغازعمل و هرچه که پزشک براي درمان او 
صالح مي داند، رضایت دهند و مسئولیت گروه پزشکي نیز 
مطابق قانون درجاي خود محفوظ است و چنین مسئولیتی 
نیز با این رضایتنامه ها ملغي نمي شود و از دوش آنان برداشته 

نخواهد شد.

امروز کانون حس  و  حال ویژه ای داشت.
گفته بود: می خواهم یک بار دیگر برای کانون فیلم بسازم.

گفته بود: من وارد این اتاق در بیمارستان شدم و از همین اتاق 
هم می روم.

گفته بود: با کانون شروع کردم و از کانون هم با سینما خداحافظی 
می کنم.

به وعده اش وفا کرد.
به کانون آمد. جمع بسیاری را هم با خود به همراه آورد. کسانی که 
شاید نخستین بار بود به خاستگاه او قدم می گذاشتند. آنقدر آمدند 
که کانون دوباره به صدر رســانه های ایران و جهان رفت. مراســم 

سپاس و قدردانی بود. 
کارگردان پرافتخار سینمای ایران کنار پیکرت ایستاد و گفت: از 
شما سپاسگزارم که نام این سرزمین را در جهان، به نامی پراحترام و 
دلنشین بازگرداندید. سپاسگزارم که دل نبریدید از این خاک با همه 
نادیده گرفتن ها و قدرناشناسی ها و سنگ اندازی های سفره لیسان 

سیاست.

اصغر فرهادی با تمام وجودش بر زبان آورد: سپاسگزارم که راه 
ناهموار و سنگالخ جهانی کردن سینمای این مرز و بوم را بردبارانه 
هموار کردید که اگر امروز کنجکاوی و اشتیاقی ا ست برای دیدن 
آثار ایرانی بیرون از این مرزها، وام دار گام هایی ا ست که در آن دوران 
سخت برداشتید. چه زیبا ستود تو را وقتی با شور و حرارت می گفت: 
سپاســگزارم نه به این خاطر که زیبایی های جهان را می دیدید، 
بلکه چون جهان را زیبا می دیدید. سپاسگزارم که دوری از هیاهو 
را آموختید که با همه بزرگی تان، از دایره فروتنی فرو نلغزیدید. من 
از شما سپاسگزارم به خاطر همه زحماتتان. در میان این همه شور 
و هیجان و عشق و عالقه، من لحظه ای به این تدبیر تو اندیشیدم که 
چقدر به ریشه و اصل خود وفادار بودی.  با کانون آغاز کردی، به اوج 

رسیدی اما باز هم خواستی که با کانون بمانی.
خیلی ها آمدند، اما وقتی رفتند، دیگر رفتند.

اما تو، هنرمند نامدار و شــهیر ایران زمین؛ کانــون را فراموش 
نکردی، کانون نیز هرگز تو را از یاد نخواهد برد.

عباس کیارستمی! جاودانگی ات خجسته باد.

در حالی که دولت درگیر حل وفصل بسیاری از مسائل 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اســت، مسأله ای چون 
فیش های حقوقی نجومی مدیران هم می شود مشکلی 
در کنار دیگر مسائل که حال تنها دولت می تواند با اقدامی 
قاطعانه آن را حل وفصل کند، اما این همه ماجرای دولت 
نیست و از بروز چنین اتفاقاتی گریزی نیست. تا زمانی 
که متخلف وجود دارد نمی توان از بروز تخلف ایمن بود. 
درواقــع قضیه فیش های حقوقی نخســتین و آخرین 
واکنشی نیست که در جامعه به وجود آمده و خواهد آمد 

و باز هم دولت از این دست مسائل بسیار خواهد داشت. 
هم اکنــون به جرأت می توان اظهار کرد که شــرایط 
مناســبی )به لحاظ همبســتگی اجتماعی( در جامعه 
نداریم. اگر بخواهیم این روند مسأله ساز در جامعه بهبود 
پیدا کند، نیازمند آشتی ملی در کشور هستیم. آشتی باید 
میان جناح های سیاسی و مردم برقرار شود. هرگاه همه 
جناح های سیاسی تنها منفعت مردم برایشان پراهمیت 
جلوه کرد، می توان انتظار داشــت که رئیس جمهوری 
هم می توانــد در اجرای دســتورالعملی که وضع کرده 
اســت، موفق شــود و بیانیه ای که صادر کرده اســت، 
دستوری خواهد بود برای همه اعضای جامعه سیاسی و 
غیرسیاسی. در غیر این صورت رئیس جمهوری تنهاست 
و نمی توان خوشبین بود. تنها دولت نمی تواند این بیانیه 
را اجرایی کند و اگر بدون همــکاری دیگر آحاد ملت و 
سیاسیون باشد، میسر نخواهد شد؛ مانند دیگر اتفاقات 
سیاســی و اقتصادی که هیچ گاه بدون حضور همگانی 

موفق نشده است. 
شــاید بتوان با اعالم این بیانیه از ســوی بخشــی از 
حکومت بازخوردهای مثبتی دریافت کرد، اما آیا کافی 
است؟ آیا همه اقشار سیاسی موافق هستند؟ در این که 

بیانیه صادرشده از سوی رئیس جمهوری بسیار ایده آل و 
امیدبرانگیز است، نمی توان شبهه ای داشت اما با افرادی 
که چوب الی چرخ اقدامات دولت می گذارند چه می توان 

کرد؟ 
هم اکنون بیش از آن کــه فیش های حقوقی نجومی 
برای ملت به مسأله ای بغرنج تبدیل شده باشد و آینده 
ملت را تهدید کند، تنوع و تکثر آرا، نظریات، دیدگاه ها و 
سبک های سیاسی و اجتماعی است که انسجام مردم در 

حکومت اسالمی را زیر سوال می برد. 
همین تنوع طلبی سیاسی، سبک زندگی مردم را نیز 
مورد تخطئه و مخاطره قرار داده است و نمی توان به ادامه 
این روند خوشبین بود. رئیس جمهوری باید ساختار نظام 
اداری و ســبک زندگی را هدف اصالح قرار دهد. همواره 
در همه دولت ها مناقشه بر سر فســاد وجود دارد. فساد 
مستمســک گروه های سیاسی اســت که می تواند در 
جایگاه های مختلف با هم رویارویی داشته باشد. می تواند 
آثار مثبت داشته باشــد یا آثار منفی. گاهی جناح های 
سیاسی فساد را دستاویزی می کنند برای کوبیدن هم و 
گاه اقدامی می شــود برای این که رقیب را از میدان به در 
کنند. اما سوالی که در این میان در ذهن ایجاد می شود 
آن است که ریشه اعتماد در درون جامعه اگر خشک شد، 

چگونه می توان آن را سبز کرد. 
اگر جامعه با این ســرخوردگی ها روبه رو شود به هیچ 
عنوان نمی توان آن را به مســیر اصلی بازگرداند و در آن 
زمان هیچ جناح سیاسی نمی تواند نجات بخش آن باشد. 
هم اکنون چشم بر واقعیت ها بسته شده است. فساد در 
حقوق مدیران هم باز بهانه ای دیگر اســت برای تخطئه 
دولت یازدهم و باز مشــکلی است که بر ســر راه دولت 
طرح شده است. بیانیه ای که رئیس جمهوری اعالم کرده 
است، می تواند امیدبخش باشد به شرط آن که نیروهای 
بازدارنده سدی بر سر راه اجرای آن نشوند. باید همه زیر 
یک چتر ایدئولوژیک باشیم و برای رسیدن به یک هدف 

گام برداریم. 
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  اگر حسن روحانی بتواند شرایط را به آخرین سال دولت اصالحات برگرداند در اقتصاد ایران انقالب به پا کرده است
سیاست

    صفحه 2

ورزش

    صفحه19

سیاست

شهروند حقوقی

  صفحه8

حضور رئیس سابق سازمان اطالعاتی 
عربستان در نشست منافقین  

ند
رو

شه
 / 

نه
خام

یر 
 ام

س:
عک

  

تبعات 8 سال هرج و مرج اداری

فیش  ها بیشتر از 
اختالس 3 هزار 

میلیاردی برجسته شد

نائب رئیس مجلس:   

    صفحه 4
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جامعه

   صفحه 17
   صفحه 14

 جزیيات جدید 
از پرونده پزشكی 

»کيارستمی«

قائم مقام وزارت بهداشت مطرح کرد:

عباس کیارستمی با حضور پرشور مردم به خاک سپرده شد

رهسپار خانه دوست

 ترکی الفیصل 
مرگ مسعود 

رجوی را اعالم کرد

    صفحه2

دکتر سعید معیدفر
 جامعه شناس 

دعوت از 
آزمون توسط 
رئيس جمهوری

تحقق یک خواسته کمتر از 3 روز

ابعاد حقوقی انتشار فیش های حقوقی 
در گفت و گو با سیدمحمد شفیعی  

 »شفاف سازی« 
راه مقابله با فساد


